
 

 

 1397گزارش عملکرد انجمن خون و سرطان کودکان ایران در سال 

  :مقدمه

 و یعلم یق،به صورت دقی پیشبرد ارتقای علمی اعضای محترم انجمن راستا درانجمن خون و سرطان کودکان ایران 

ا هگروه  سایر واست مورد توجه اعضای محترم انجمن، صاحب نظران  امیدکه  استرا تهیه نموده جامع گزارشی منظم 

 قرار گیرد. 

 

 :جلسات هیئت مدیره( 1

 جلسه هیئت رئیسه  7برگزاری  -

 

 :برگزاری همایش ها و برنامه های علمی( 2
 پوزیوم(در قالب )همایش، کنفرانس و سمجلسه علمی مورد  12برگزاری  -

 گزارش موردیو  سمپوزیوم کارگاه کنفرانس همایش عنوان

 مورد 6 --- مورد 5 مورد 1 تعداد
 

 ()دارای امتیاز بازآموزی 1۳۹7ایران در سال  برنامه علمی آموزشی انجمن خون و سرطان کودکان

 یبرگزارمحل  عنوان برنامه تاریخ ردیف

 دفتر انجمن  کیس های نادر و جالب اولین سمپوزیوم 06/02/97 1

 دفتر انجمن HLHکنفرانس تازه های بیماریهای  27/02/97 2

 دفتر انجمن سمپوزیوم کیس های نادر و جالبدومین  07/04/97 3

 دفتر انجمن  AMLتازه های کنفرانس  28/04/97 4

 دفتر انجمن و جالب سومین سمپوزیوم کیس های نادر  18/05/97 5

 دفتر انجمن چهارمین سمپوزیوم کیس های نادر و جالب  26/07/97 6

 دفتر انجمن ITPکنفرانس تازه های  24/08/97 7

8 3-2/09/97 
ن یازدهمین کنگره سراسری خون و سرطان کودکان ایران و کنگره بی

 المللی تازه های هیستوسیتوز
 جزیزه کیش 

 دفتر انجمن سمپوزیوم کیس های نادر و جالب پنجمین  29/09/97 9

 دفتر انجمن کنفرانس لنفوم غیرهوچکین  27/10/97 10

 دفتر انجمن ششمین سمپوزیوم کیس های نادر و جالب  25/11/97 11

 دفتر انجمن کنفرانس هوچکین و چالش های تشخیصی و درمانی  09/12/97 12
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 :بین المللی آرشیو عکس

 1۳۹7آذر ماه  ۳الی  2 - سراسری خون و سرطان کودکان ایران و کنگره بین المللی تازه های هیستوسیتوزیازدهمین کنگره 
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 آرشیو عکس:
 

 همن ماه(ب 25آذرماه و  2۹مهرماه،  26مردادماه،  18تیرماه،  7اردیبهشت ماه،  6)  سمپوزیوم کیس های نادر و جالب
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 آرشیو عکس: 

 اردیبهشت ماهHLH  (27 )تازه های بیماریهای  کنفرانس

 

 

 (تیرماه  28) AMLکنفرانس تازه های 

  

 

 (آبان ماه 24)  ITPکنفرانس تازه های 
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 (دی ماه 27کنفرانس لنفوم غیرهوچکین )

  

 

 (اسفندماه ۹)کنفرانس هوچکین و چالش های تشخیصی و درمانی 

 
 

 


